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FYRIRHUGUÐ NOTKUN
Glooko er gagnastjórnunarhugbúnaður sem ætlaður er til notkunar á heimilum og heilbrigðisstofnunum til að aðstoða
einstaklinga með sykursýki og heilbrigðisstarfsfólk við að fara yfir, greina og meta tækisgögn til stuðnings við meðferð
sjúkdómsins. Glooko tengist við samhæf lækningatæki og skráningartól til að notendur geti flutt gögn sín í Glooko-kerfið. Glooko
er ekki ætlað til að taka ákvarðanir um meðferð og kemur ekki í stað ráðlegginga heilbrigðisstarfsfólks.

VARNAÐARORÐ!
Glooko hvorki mælir, túlkar né tekur ákvarðanir um gögnin sem það birtir, því er ekki ætlað að taka sjálfvirkar ákvarðanir um
meðferð og það kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Öll sjúkdómsgreining og meðferð skal vera undir eftirliti og umsjón
heilbrigðisstarfsfólks.
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KYNNING
Glooko samstillir gögn frá sykursýkistækjum, svo sem blóðsykursmælum, insúlíndælum, blóðsykursnemum,
líkamsþjálfunartækjum og birtir gögnin í skýrslum og línuritum sem auðvelt er að lesa, til að bæta heildargæði og
skilvirkni sykursýkismeðhöndlunar.
Skýrslurnar sem vísað er til í þessum leiðbeiningum eru fáanlegar í Glooko vefforritinu. Hægt er að fara í Glooko
vefforritið með því að fara á síðuna my.glooko.com í vefvafra.
Nánari upplýsingar um hvernig eigi að nota Glooko má finna í einum af eftirfarandi flýtileiðbeiningum:
• Glooko® fyrir heilsugæslustöðvar flýtileiðbeiningar
• Glooko® fyrir persónulega notkun flýtileiðbeiningar
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1.SKÝRSLUR

SKÝRSLUR
1. SKÝRSLUVIÐMIÐ
1.1 GAGNASVIÐ
Efst í Summary (Samantekt), Graphs (Línurit), Logbook
(Dagbók) og Insights (Innsýn) skjáunum er hægt að velja
tímabilið fyrir skýrslurnar. Valkostirnir eru 1 dagur, 1 vika,
2 vikur, 30 dagar, 90 dagar og sérstillt tímabil. Sjálfgefið
tímabil fyrir skýrslur er 2 vikur.
ATHUGIÐ: Valið á tímabilinu helst það sama þegar aðrar
skýrslur eru skoðaðar í reikningi sjúklingsins, en valið
endurstillist þegar farið er úr reikningnum eða þegar
notandinn skráir sig út. Breyta þarf tímabilinu í hvert skipti
sem farið er í reikninginn til að skoða gögn fyrir annað
tímabil.

1.2 HEIMILD
BLÓÐSYKURSMÆLINGA
Efst í Summary (Samantekt), Graphs (Línurit) og
Insights (Innsýn) (Set and Site Change) (Breyting á
uppsetningu og svæði) skjáunum er hægt að velja um
heimild blóðsykursmælinga sem ákvarðar hvaða tegund
blóðsykursgagna er birt í skýrslunum. Valkostirnir eru
á milli blóðsykursmæla og blóðsykursnema. Sjálfgefin
gagnaheimild er sú sem er með nýjustu mælingarnar í
reikningi sjúklingsins.
ATHUGIÐ: Ef aðeins ein gagnategund (frá blóðsykursmæli
eða -nema) er send á reikninginn er ekki hægt að breyta
heimild blóðsykursmælinga.

1.3 HEIMILD
LÍKAMSRÆKTARGAGNA
Efst í Summary (Samantekt) skjánum er hægt að velja
um heimild líkamsræktarmælinga (ef við á) sem ákvarðar
hvaða tegund líkamþjálfunargagna er birt í skýrslunum.
Valkostir fyrir líkamsþjálfunargögn eru skref, tímalengd,
hitaeiningar, fjarlægð - mílur og fjarlægð - km.
ATHUGIÐ: Ef mörg heilsutæki eru tengd við reikning
sjúklingsins er einungis hægt að velja tækið (tækin) sem
birta á gögn frá með því að smella á merkin við hliðina á
tækinu (tækjunum). Valin tæki eru blá.
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2. SAMANTEKT | 2.1 BLÓÐSYKUR

2. SAMANTEKT
Samantekt (sem er að finna í flipanum Summary í reikningi sjúklings) birtir samantekið yfirlit af mikilvægustu
sykursýkisþáttunum. Gögnin birtast samkvæmt völdu tímabili (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar, 90 dagar eða sérstillt
tímabil) og heimild blóðsykursmælinga (blóðsykursmælir eða -nemi).

1
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2.1 BLÓÐSYKUR
Blóðsykursmælingar skoðaðar á fljótlegan hátt. Litakóðun
auðveldar að sjá mælingar sem eru fyrir ofan, neðan og
innan marksviðs.

1 	Blóðsykursmælingar innan ákveðins tímaramma

eru sýndar yfir ólík svið. Hér fyrir neðan er hægt að
skoða hlutfall tímans sem blóðsykursneminn var
virkur eða meðalfjölda mælinga af blóðsykursmæli á
dag, innan valins tíma.

2 	Samantekin blóðsykursgögn fela í sér GMI (vísir

blóðsykurseftirlits) meðaltal, miðgildi, stöðluð
frávik, CV (breytileikastuðull), % hlutfall sem
blóðsykursnemi var virkur (ef við á), mælingar/dag
(ef blóðsykursmælir er skoðaður), hæstu og lægstu
gildi.
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3 	Til að skoða blóðsykursgögn nánar er hægt að

skoða gögn á tveggja tíma fresti, eftir tíma dags
eða vikudegi. Veldu einn af þessum valkostum og
gögnin sem birt eru fyrir neðan breytast.

bendilinn yfir AGP myndina til að sjá leitni í
4 	Settu
blóðsykri yfir valinn tíma dags. Í BG stillingu, settu
bendilinn yfir stöplana í stöplaritinu til að sjá hvaða
hlutfall mælinga var Mjög hátt, Hátt, Innan sviðs,
Lágt, Mjög lágt fyrir valda tímabilið.

2. SAMANTEKT | 2.2 INSÚLÍN, MATARRÆÐI, LÍKAMSÞJÁLFUN
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2.2 INSÚLÍN, MATARRÆÐI, LÍKAMSÞJÁLFUN, LGS/PLGS
& KERFISUPPLÝSINGAR
Til að sjá upplýsingar um insúlínskammta, neyslu kolvetna og
líkamlega virkni yfir valið tímabil.

1 	Ef gögn frá insúlíndælu eru samstillt við Glooko, sýnir

Insulin (Insúlín) kökuritið daglegt meðaltal grunngildis
og lyfjaskammta fyrir valda tímabilið.

(Hnekkingar) sýnir heildarhlutfall
2 	Overrides
lyfjaskammta þar sem insúlínmagn var frábrugðið
magninu sem dælan mældi með.
(Matarræði) sýnir meðaltal kolvetnis á dag og
3 	Diet
meðalfjölda matarskráninga á dag.

gögn um líkamsþjálfun eru skráð (í gegnum tæki eða
4 	Ef
handvirka skráningu) getur Fitness (Líkamsþjálfun)
sýnt skref, tímalengd, hitaeiningar eða fjarlægð
byggt á valinni Exercise data source (Heimild
líkamsræktargagna).
samhæfanleg tæki sýnir LGS/PLGS sjálfvirka
5 	Fyrir
insúlíngjöf. Athugið: Birtist eingöngu ef LGS/PLGS gögn
eru til staðar á gefnu tímabili.
Fyrir samhæfð tæki, System Details (Kerfisupplýsingar)
6 	
birtir upplýsingar um háþróaða insúlíndælu (t.d. BasalIQ, Control-IQ og Omnipod 5).
Athugið: Upplýsingarnar í 5 & 6 birtast eingöngu ef
gögn eru til staðar á gefnu tímabili.
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2. SAMANTEKT | 2.3 LEITNI

1
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3

2.3 LEITNI*
Sýnir helstu leitni, til dæmis þegar blóðsykur verður hár
og notar gögnin til að bæta sykursýkismeðhöndlun.
(ATHUGIÐ: Þetta innifelur ekki blóðsykursmælingar sem
eru skráðar í insúlíndælu.)

1
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	Comparisons (Samanburður) sýnir hversu oft
blóðsykursmælingar eru háar, lágar og innan sviðs
fyrir valið tímabil – og meðaltal mælinga – miðað við
fyrra tímabil.

2 	Patterns (Mynstur) greinir tíma dags sem mælingar
eru sérstaklega háar og lágar. Þessi gögn birtast
aðeins yfir 30 daga tímabil.

3 	Best Days (Bestu dagar) greina daga vikunnar sem
sykursýki var best stjórnað fyrir valda tímabilið.

*Eingöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.

3. LÍNURIT | 3.1 YFIRLIT: GÖGN BLÓÐSYKURSMÆLIS

3. LÍNURIT
Línurit (sem má finna í flipanum Graphs í reikningi sjúklings) sýna sykursýkisgögn á myndrænan hátt. Gögnin birtast
samkvæmt völdu tímabili (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar, 90 dagar eða sérstillt tímabil), heimild blóðsykursmælinga
(blóðsykursmælir eða -nemi) og heimild líkamsræktargagna (skref, tímalengd, hitaeiningar, vegalengd - mílur eða
vegalengd - km).

1
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3.1 YFIRLIT: GÖGN BLÓÐSYKURSMÆLIS
Til að sjá hvernig blóðsykursmælingar fylgja insúlíni,
kolvetnum og líkamsþjálfun yfir valda tímabilið. Þegar
heimild blóðsykursmælinga er stillt á BG (Blóðsykursmælir)
endurspegla mælingarnar gögn frá blóðsykursmæli.

1 	Gögn yfir Glucose (Blóðsykur), Carbs (Kolvetni),

Insulin (Insúlín) og Exercise data (Líkamsþjálfun),
ef þau eru skráð, birtast sem stöfluð línurit sem
gera kleift að gera samanburð á milli gagnapunkta
og Legend (Skýringar) útskýrir hvað litir og tákn
merkja. Stækkaðu skráningarformið til að stilla
matartíma fyrir sjúklinginn.

2 	Veldu Percentiles (Prósentur) valkostinn til að sjá

gögn í 10.-90. prósentustigi og 25.-75. prósentustigi
eftir degi eða viku. Veldu Average (Meðaltal) til að
sýna leitnilínu fyrir meðaltal blóðsykurs yfir valda
tímabilið. Stilltu matartímana.

3 	Láttu bendilinn vera yfir degi til að sjá gögn um

blóðsykur, kolvetni, insúlín og líkamsþjálfun fyrir
þann dag. Smelltu á daginn til að sjá línurit fyrir
1 dags yfirlit fyrir þann dag.
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3. LÍNURIT | 3.2 YFIRLIT: GÖGN BLÓÐSYKURSNEMA

1

2
3

1. Modal

4

3.2 YFIRLIT: GÖGN BLÓÐSYKURSNEMA
Til að sjá hvernig blóðsykursmælingar fylgja insúlíni,
kolvetnum og líkamsþjálfun yfir valda tímabilið. Þegar
heimild blóðsykursmælinga er stillt á CGM (Blóðsykursnemi)
endurspegla mælingarnar gögn frá blóðsykursnema.
Gögn yfir Glucose (Blóðsykur), Carbs (Kolvetni),
1 	

Insulin (Insúlín) og Exercise data (Líkamsþjálfun),
ef þau eru skráð, birtast sem stöfluð línurit sem gera
kleift að gera samanburð á milli gagnapunkta og
Legend (skýringar) útskýrir hvað litir og tákn merkja.

2 	Veldu Percentiles (Prósentur) valkostinn til að sjá

gögn í 10.-90. prósentustigi og 25.-75. prósentustigi
eftir degi eða viku. Veldu meðaltal til að sýna
leitnilínu fyrir Average (Meðaltal) blóðsykurs yfir
valda tímabilið.

10

3 	Láttu bendilinn vera yfir degi til að sjá gögn um

blóðsykur, kolvetni, insúlín og líkamsþjálfu fyrir þann
dag. Smelltu á daginn til að sjá línurit fyrir 1 dags
yfirlit fyrir þann dag.

4 	Öll insúlíngögn eru hópuð saman sem Insulin

(Insúlín) í öllum línuritum og skýrslum, nema gögn
frá insúlíndælu og snjallpenna (og/eða handvirkt
skráð gögn) séu til staðar. Í því tilfelli er insúlíndælan
sýnd sem Insulin - Pump (Insúlín - Dæla) á meðan
gögn frá snjallpenna (og/eða handvirkt skráð gögn)
eru sýnd sem Insulin - Other (Insúlín - Annað).

3. LÍNURIT | 3.3 YFIRLIT: 1 DAGUR

1
2

3

4
5

3.3 YFIRLIT: DAGUR 1
Til að sjá hvernig blóðsykursmælingar fylgja insúlíni,
kolvetnum og líkamsþjálfun yfir ákveðinn dag.

insúlínupplýsingar eða upplýsingar um líkamsþjálfun
fyrir þann tíma.

Gögn yfir Glucose (Blóðsykur), Carbs (Kolvetni),
1 	

4 	Ef dæla með Basal-IQ eða Control-IQ hefur verið

2 	Línuritið tekur saman blóðsykursgögn frá öllum

5 	Ef Omnipod 5 hefur verið samstillt við Glooko, birtast

Bolus (Lyfjaskammt), Basal Rate (Grunngildi),
System (Kerfi) og Exercise (Líkamsþjálfun), ef þau
eru skráð, birtast sem stöfluð línurit sem gera kleift
að gera samanburð á milli gagnapunkta og Legend
(skýringar) útskýrir hvað litir og tákn merkja.
gagnaheimildum (blóðsykursmæli og -nema).
Marksvið fyrir máltíð er sýnt með brotalínum og
marksvið eftir máltíð er sýnt með heilum línum.

3 	Láttu bendilinn vera yfir gagnapunkti til að sjá
blóðsykursmælingar, heildarmagn kolvetna,

samstillt við Glooko, munu þessar upplýsingar birtast
sem System (Kerfi). Aðrar upplýsingar, svo sem
sjálfvirk insúlíngjöf og sjálfvirk slökkvun dælunnar
o.s.frv. má einnig sjá í Bolus (Lyfjaskammtur) og
Basal Rate (Grunngildi).
upplýsingar frá lokuðu kerfi sem System (Kerfi).
Frekari upplýsingar um sjálfkrafa skammtanir birtast
sem OP5 BASAL (OP5 Grunngildi).

Nánari upplýsingar um kerfisskammtanir sjást í
táknútskýringum fyrir neðan línuritið.
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3.LÍNURIT | 3.4 YFIRLÖGN: GÖGN FRÁ BLÓÐSYKURSMÆLINGUM
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1

3.4 YFIRLÖGN: GÖGN FRÁ BLÓÐSYKURSMÆLINGUM
Til að sjá leitni blóðsykursmælinga eftir vikudegi og
tíma dags. Þegar heimild blóðsykursgagna er stillt á
blóðsykursmæli er hægt að velja um tvenns konar yfirlagnir:
Scatter (Dreift) og Box Plot (Uppsafnað).
á milli Scatter (Dreift) eða Box Plot (Uppsafnað)
1 	Flettu
til að sjá ólík línurit yfir gögnin.
Scatter (Dreift) línurit er skoðað: Veldu Connect
2 	Þegar
Days (Tengja daga) til að tengja alla punkta fyrir
blóðsykursmælingar. Veldu meðaltal til að sýna
leitnilínu fyrir Average (Meðaltal) mælinga yfir valda
tímabilið.

3
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	Veldu dag (eða marga daga) vikunnar til að sjá línurit
einungis með þeim gögnum. Afveldu alla daga til að sjá
öll gögn í einu línuriti.

bendilinn vera yfir ákveðnum degi/tíma til að
4 	Láttu
sjá blóðsykursgögnin fyrir þann gagnapunkt. Smelltu
á punkt í Scatter (Dreift) línuritinu til að sjá gögn
fyrir og eftir þá mælingu í History (Ferill) listanum.
Færðu bendilinn til vinstri eða hægri til að sjá aðra
gagnapunkta.

5 	Sjá blóðsykursgögn, þar á meðal meðaltal,

stöðluð frávik, breytileikastuðul, mælingar/dag og
upplýsingar um svið blóðsykurs.

Færðu bendilinn yfir ákveðinn dag/tíma í Uppsafnað
6 	
línuritinu til að sjá svið gilda frá blóðsykursnema
þann dag.

3. LÍNURIT | 3.5 YFIRLÖGN: GÖGN FRÁ BLÓÐSYKURSNEMA
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3.5 YFIRLÖGN: GÖGN FRÁ BLÓÐSYKURSNEMA
Til að sjá leitni blóðsykursmælinga eftir vikudegi og tíma
dags. Þegar heimild blóðsykursgagna er stillt á CGM
(Blóðsykursnema) er hægt að velja um tvenns konar
yfirlagnir: Spaghetti (Spagetti) og AGP.

1 	Flettu á milli Spaghetti (Spagettí) eða APG til að sjá
ólík línurit yfir gögnin.

dag (eða marga daga) vikunnar til að sjá
2 	Veldu
línurit einungis með þeim gögnum. Afveldu alla

4 	Sjá blóðsykursgögn, þar á meðal meðaltal,

stöðluð frávik, breytileikastuðul, mælingar/dag,
upplýsingar um tíma innan sviðs og % hlutfall sem
blóðsykursnemi er virkur.

Færðu bendilinn yfir ákveðinn dag/tíma í
5 	

AGP línuritinu til að skilja miðgildi og svið
blóðsykursgilda.

daga til að sjá öll gögn í einu línuriti.

3 	Láttu bendilinn vera yfir ákveðnum degi/tíma til

að sjá blóðsykursgögnin fyrir þann gagnapunkt.
Færðu bendilinn til vinstri eða hægri til að sjá aðra
gagnapunkta.
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3. LÍNURIT | 3.6 DAGATAL

1

2

3

3.6 DAGATAL
Til að koma auga á mynstur í blóðsykursmælingum yfir
tímabil með yfirliti í samhengi sem sýnir hvernig kolvetni
og insúlín fylgja blóðsykursmælingum.
Calendar (Dagatal) tekur saman gögn frá öllum
1 	
gagnaheimildum (blóðsykursmæli og -nema) og
setur í eina skýrslu til að veita yfirgripsmikið yfirlit
yfir öll gögn fyrir valda tímabilið.

2 	Gögn yfir Glucose (Blóðsykur), Carbs (Kolvetni),

Bolus (Lyfjaskammt) og Basal Rate (Grunngildi),
ef þau eru skráð, birtast sem stöfluð línurit sem
gera kleift að gera samanburð á milli gagnapunkta
og Legend (Skýringar) útskýrir hvað litir og tákn
merkja. kökuritið.
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3 	Smelltu á daginn til að fara í línuritið 1 dags yfirlit
fyrir þann dag.

4. DAGBÓK | 4.1 INSÚLÍNSKAMMTAR

4. DAGBÓK
Logbook (Dagbók) (í flipanum Logbook í reikningi sjúklings) sýnir blóðsykursmælingar, kolvetni, insúlín lyfjaskammta og
grunngildi insúlíns á dagbókarsniði. Gögnin birtast samkvæmt völdu tímabili (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar, 90 dagar
eða sérstillt tímabil).

2

1

3

5

4
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4.1 INSÚLÍN LYFJASKAMMTAR
1 	Gögnum er hópað saman eftir viku, óháð völdu

tímabili. Mælingarnar eru litakóðaðar eftir því hvort
þær eru Above Range (Ofan sviðs), In Target Range
(Innan marksviðs) og Below Range (Neðan sviðs)

2

	Ef mörg gildi eru til staðar fyrir mælingu er hún
merkt með stjörnu (*) og aðeins hæsta eða lægsta
gildið er sýnt.

3

	Handskráð gildi eru merkt með letri sem líkist
handskrift.

4 	Mælingar sem eru teknar fyrir máltíð eru merktar
með svörtum punkti (•) við hliðina á mælingunni.

5 	Leiðréttingarlyfjaskammtur (lyfjaskammtur af

tegundinni leiðrétting) er merktur með niðurvísandi
ör () við hliðina á lyfjaskammtsgildinu sem birtist
fyrir neðan mælinguna.

6 	Meðaltöl eftir tíma dags (morgunn, síðdegis, kvöld
og nótt) eru sýnd fyrir neðan skýrsluna - með
vikulegum meðaltölum lengst til hægri.
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5. FERILL | VIÐBURÐIR SKRÁÐIR OG FÆRÐIR INN HANDVIRKT

5. FERILL
Ferilskráin (aðgengileg í gegnum Feril flipann á sjúklingareikningi) sýnir fjölda mismunandi atburða sem sjúklingurinn
hefur annað hvort skráð í gegnum tæki sín eða slegið inn handvirkt í gegnum Glooko farsímaappið. Gögnin birtast
byggt á því sem valið er tímabili (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar, 90 dagar eða sérstillt tímabil).

1

2

5.1 VIÐBURÐIR SKRÁÐIR OG FÆRÐIR INN HANDVIRKT
Ferilskráin sýnir nýlega skráða atburði, þar á meðal
1 	

A1c, viðvaranir, blóðsykursmælingar, blóðþrýsting,
hreyfingu, matvæli, insúlín, ketón, lyf, athugasemdir
og þyngd.
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Hægt er að sía atburðina í ferilskránni til að sýna
2 	
aðeins tiltekin gögn fyrir valið tímabil.

6. INNSÝN | 6.1 BREYTING Á UPPSETNING SVÆÐI

6. INNSÝN
Insights (Innsýn) skýrslur (í flipanum Insights í reikningi sjúklings) veita nákvæmt yfirlit yfir insúlíngögn einungis ef
búið er að skrá insúlíndælu í reikninginn. Gögnin birtast samkvæmt völdu tímabili (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar,
90 dagar eða sérstillt tímabil) og heimild blóðsykursmælinga (blóðsykursmælir eða -nemi).

1
2

3

6.1 UPPSETNING OG BREYTING SVÆÐIS
Til að sjá hvernig tíðni breytinga á uppsetningu/stað hefur
áhrif á blóðsykur.

1 	Flettu í BG (Blóðsykursmælir) eða CGM

(Blóðsykursnemi) til að sjá atburðamynstur fyrir
breytingu á uppsetningu/svæði eftir gagnaheimild.

3 	Blóðsykursmælingar -12 klukkustundum

fyrir breytingu á uppsetningu/svæði og +6
klukkustundum eftir breytinguna eru birtar fyrir
neðan aðallínuritið. Smelltu á daginn til að fara í
línuritið 1 dags yfirlit.

2 	Mælingar eru hópaðar eftir tíma á milli atburða

( 1 dagur, 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar og ≥ 5 dagar).
Miðgildi mælinga frá blóðsykursmæli fyrir
hverja hópun eru merkt með bláum punkti (•).
Dökkblái hlutinn í hverjum stöpli merkir mælingar
sem féllu niður fyrir 25-75% af meðaltalsgildi
blóðsykursmælinga -12 fyrir breytinguna og ljósblái
hlutinn merkir mælingar innan 10-90%.
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6. INNSÝN | 6.2 TÍMABUNDIN LÆKKUN GRUNNGILDA OG BIÐ

1
2

6.2 TÍMABUNDIN LÆKKUN GRUNNGILDA OG BIÐ
Til að skilja hvernig tímabundin lækkun grunngilda eða
bið á skömmtun hafa áhrif á blóðsykursmagn með því
að sjá mælingar fyrir og eftir hverja aðgerð og á meðan
þeim stendur.

1 	Sýnir breytingar á blóðsykri -1 klukkustund

fyrir breytingu, á meðan breyting stendur yfir
(15 mínútna tímabil) og +4 klukkustundum eftir
breytingu. Hægt er að raða gögnum eftir degi, tíma,
grunngildi eða tímalengd.

2 	Veldu tíma til að fara í línuritið 1 dags yfirlit.
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6. INNSÝN | 6.3 TÍMABUNDIN HÆKKUN GRUNNGILDA

1
2

6.3 TÍMABUNDIN HÆKKUN GRUNNGILDA
Til að skilja hvernig tímabundin hækkun grunngilda hefur
áhrif á blóðsykursmagn með því að sjá mælingar fyrir og
eftir hverja hækkun og á meðan henni stendur.

1 	Sýnir breytingar á blóðsykri -1 klukkustund

fyrir breytingu, á meðan breyting stendur yfir
(15 mínútna tímabil) og +4 klukkustundum eftir
breytingu. Hægt er að raða gögnum eftir degi, tíma,
grunngildi eða tímalengd.

2 	Veldu tíma til að fara í línuritið 1 dags yfirlit.
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7. TÆKI

7. TÆKI
1
5

3

4
2

7.1 PRÓFÍLAR DÆLU
Devices (Tæki) skjárinn (í flipanum Devices í reikningi
sjúklings) veitir aðgang að stillingum insúlíndælu til að
hjálpa við ákvarðanatöku fyrir meðferð. Grunnupplýsingar
um blóðsykursmæla og blóðsykursnema eru einnig birtar.

1

	Sjá öll tæki sem reikningseigandinn notar.

2 	Þegar tæki á listanum er valið birtast allar fáanlegar
stillingar fyrir tækið hægra megin.

3 	Hægt er að fletta á milli Prófílar dælu og Stillingar

tækis þegar búið er að hlaða inn insúlíndælu. Þetta
gerir notendum kleift að skoða prófíl dælu og
stillingar í tveimur aðskildum gluggum.
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4 	Hægt er að skoða fyrri stillingar dælu með því
að velja tímann sem dælunni var hlaðið upp í
fellivalmyndinni.

5 	Device Time Offset (Hliðrun tíma) merkir

tímamuninn á milli því sem tækið er sent inn á móti
kerfinu sem er notað til að senda inn. Þetta getur
sýnt að tími tækisins er rangur.

8. SKÝRSLUR BÚNAR TIL

8. SKÝRSLUR BÚNAR TIL

Smelltu á Create PDF Report (Búa til PDF skýrslu)
valkostinn í flestum skjám í reikningi sjúklings til að búa til
skýrslu, deila henni eða vista hana.
Veldu tímabil (1 dagur, 1 vika, 2 vikur, 30 dagar, 90 dagar
eða sérstillt tímabil), hvaða gögn eiga að koma fram í
skýrslunni og prentunarstillingar. Smelltu síðan á Create
PDF (Búa til PDF).

• ATHUGIÐ: Heilbrigðisstarfsfólk getur einnig vistað
skýrsluval sem Favorite Profile (Kjörprófíll). Nánari
upplýsingar um þessa aðgerð má finna í Glooko® fyrir
heilsugæslustöðvar flýtileiðbeiningunum.
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AÐSTOÐ

AÐSTOÐ

Við erum alltaf tilbúin til að aðstoða þig ef þú vilt spyrja að einhverju.Hægt er að hafa samband við okkur á
eftirfarandi vegu:
• Á netinu: https://support.glooko.com
• Í gegnum tölvupóst: help@glooko.com
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